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17 ª Reunião do GT3 realizada em  30.10.2015 

Data:  30 de outubro  de 2015 

Horário: das  8:00 às 9:35  horas 

Local: Plataforma da SBIS – endereço de conexão -  

https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false 

 

1. Participantes  

 

 
Organização Representante Email 

   

E-SAUDE Brasil  Daiane Maciel daiane.maciel@cee78is.org.br 

 
 

Telessaúde RS 

 
Carlos Pilz  

 
 pilzcarlos@gmail.com 

 

Hospital Sírio-Libanês  Osmeire 
Chamelette 
Sanzovo 

osmeire.acsanzovo@hsl.org.br 
osmeire.sanzovo@gmail.com 

FIOCRUZ  
Sergio Pacheco 
de Oliveira   

spacheco@infolink.com.br 

Memed Paloma Martins 
 paloma.martins@memed.com.br 

 

Cerner  Mercia Cabrera mercia.cabrera@cerner.com 

Bolsista GT1  Andréia Souza  
andreia.souza@cee78is.org.br 
 

Bolsista GT2 Andrea Porto  andrea.porto@cee78is.org.br 

Bolsista GT3  
Sumaia Georges 
El Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 

 
 
 
Ausência justificada: Deborah Pimenta Ferreira de Castilho  
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2. Pauta   
 
Acompanhamento do plano de trabalho – revisão da tradução do conjunto de 
normas:  

o ISO/TS 22789:2010 Health informatics — Conceptual framework for patient 
findings and problems in terminologies 

o  ISO 18104:2014 Health informatics -- Categorial structures for representation of 
nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems  

o  ISO 1828:2012 Health informatics - Categorial structure for terminological systems 
of surgical procedures  

o  ISO/TR 12300:2014 Health informatics - Principles of mapping   between 
terminological systems 

 

A Sra. Andrea Porto falou sobre a norma ISO/TS 22789:2010 Health informatics — 
Conceptual framework for patient findings and problems in terminologies que 
revisou juntamente com o Sr. Carlos Pilz. Explicou que cerca de 80% do texto é 
composto de linguagem de programação, e a Sra. Daiane disse  que linguagem de 
programação não se traduz, o que foi confirmado pelo Sr. Rafael Ramos da ABNT. 
Acrescentou que foram feitas poucas mudanças, principalmente de caráter 
gramatical. 
A Sra. Andrea e  o Sr. Carlos concordaram em apresentar a norma na plenária do 
mês de novembro. 
 
Foram selecionados os seguintes termos para constar do glossário: 
 
 

Sistemas terminológicos – Sistemas de terminologia 

Framework conceitual - Estrutura Conceitual 

ISO members bodies -  Membros das organizações  

ISO Standardization - Normalização 

Directives - Diretivas  

Publicly Available Specification - Especificação Pública  Disponível 

Additions - Alterações 

Articulated  -  Definida  

Bold notation - Notação em negrito 

Composed - Composta  

Physiolgical - Fisiológica 
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Severity – Gravidade 

A Sra. Andrea Porto (bolsista) ficou responsável por colocar o documento 

relativo à revisão da tradução da ISO/TS 22789:2010 Health informatics — 
Conceptual framework for patient findings and problems in terminologies no 
template ABNT e disponibilizar a todos. 
 

A Sra. Andréia Souza lembrou que os termos que forem mantidos em inglês devem 

estar em itálico. 

Optou-se por manter o termo benchmark em inglês. 

Os termos escolhidos para constar do glossário deverão ser enviados ao Sr. David 

Rissardo para atualização. 

A Sra. Paloma Martins e membros da Memed se voluntariaram para fazer a revisão da 

tradução da norma ISO/TS 17439:2014 Health informatics -- Development of terms and 

definitions for health informatics glossaries. A Sra. Daiane (e-Saúde Brasil) ficou 

responsável disponibilizar os documentos em inglês, e traduzido para a  Sra. Paloma 

(Memed). 
 

 
A Sra. Daiane  agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

 


